Мода

Молодіжна мода 2016 року не так перебірлива, як в
минулі сезони. І так, хлопці, давайте більш детально
поговоримо про молодіжну моду. У цьому сезоні,
дизайнери пропонують по новому підійти до класичного
стилю. Головне – правильно поєднувати речі і
правильно підбирати аксесуари.
Кежуал-стиль.
Цей стиль був і буде модним у всі часи. Ключове слово –
«повсякденний». Цей стиль підійде для тих, хто не сильно
любить завертатися з приводу зовнішнього вигляду. Але не
варто забувати, що ваш образ не повинен виглядати неохайно.
Тому краще відмовитися від джинсів з дірками.

Светри краще вдягати не дуже вільного стилю, щоб образ не
здавався сильно недбалим. У любительок спідниць не буде
особливо проблем при виборі вбрання. Спідниця, сорочка, зручний
светр або жилетку і все. Доповнити образ допоможуть високі чоботи
без каблуків. У школу або університет не варто вдягати одяг з
сильним яскраво-кольоровим акцентом, який буде виділятися, але
можна вміло змішати кольори і вони гармонійно впишуться в стиль.
Якщо у вас любов до яскравих кольорів, то образ допоможе
доповнити яскрава брошка, пояс та подібні аксесуари.
Експериментуйте з ними, робіть образи цікавими і незабутнім, але
не переборщіть.

Готичний стиль
Головний колір стилю – чорний. Чорні спідниці, топи, сорочки та
масивні прикраси, ланцюги. У цьому стилі головне виділитися і не
виглядати однотонно.

Спортивний стиль.

Ні, це не тільки дешеві спортивні штани. Перевагою цього стилю є
сполучуваність з іншими стилями. Тому спортивні штани навряд чи
підходить для якихось важливий заходів. Родзинку в це стиль
додасть: джинси з дірками, потертість, шапки, шипи. Цьому стилю
характерно зручність і комфорт.
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Український молодіжний бренд «Staff Clothes», основна
спеціалізація якого – повсякденний одяг. На створення бренду
наштовхнула думка, що в Україні немає популярного і знаного
бренду повсякденного одягу. Щоб підтвердити той факт, що в
Україні роблять якісний і стильний одяг, 14 серпня 2013 року
було засновано Staff Clothes. Спочатку бренд починав як
виробник осінніх курток, але згодом почав розвиватися і в
асортименті поло, кофтин, штанів та взуття. З 2013 року
компанія вже випустила 2 великі колекції. В планах в компанії –
укріплення позицій на українському ринку і підкорення
європейського.
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Відеоігри

Одним з улюблених занять сучасної молоді – це відеоігри.
Вони стрімко здобули популярність в 90-х роках і популярні
донині. У цій статті ми поговоримо про останні новини в світі
ігрової індустрії.
Одним із значущих подій середини 2016 року став
довгоочікуваний вихід гри Mafia III. Mafia III — комп'ютерна гра в
жанрі пригодницького бойовика, і є продовженням гри Mafia II.
Як і в попередній частині серії, сюжет Mafia III не буде
пов'язаний з оригінальною грою. Над третьою грою одночасно
працюють компанії Hangar 13 і 2K Chez.

Другою подією яке сильно відбилося на ігровій індустрії в 2016
році став вихід гри про наше історичне минуле – Козаки 3.
Козаки 3 – комп'ютерна гра жанру стратегії в реальному часі,
розроблена українською компанією GSC Game World і була
випущена 20 вересня 2016 року. Як і минулі ігри серії, дії
третьої частини відбуваються в XVII-XVIII століттях, а сама гра
є рімейком першої частини.

І остання гра про яку ми хотіли б розказати вже для тих, хто
грає на консолях (гральних приставках), і ця гра остання з
легендарної серії ігор про неперевершену Лару Крофт, а
йдеться про Rise of the Tomb Raider.

Rise of the Tomb Raider (з англ. — «Сходження Розкрадачки
гробниць») — гра з серії Tomb Raider, продовження гри 2013
року. Проект був анонсований 9 червня 2014 року на виставці
E3 2014 в Лос-Анджелесі. Відповідно до основної сюжетної
лінії, Лара Крофт вирушає до Росії на пошуки секрету
безсмертя.

Кіно це невід’ємна частина життя молоді, і саме тому ця стаття
про нього. У цій статті я хочу згадати про пам’ятні фільми 2016
року. Одним з найбільш пам’ятних фільмів 2016 року стала
кінокартина від компанії MARVEL «Перший месник:
Протистояння». Цей фільм фанати коміксів чекали довгих
роки,
два і ось 6 травня він вийшов на екрани кінотеатрів. Фільм
оповідає про розірвання супергеройської команди месників і
про подальшу ворожнечу їх ватажків: Залізної людини і
Капітана Америки.

Наступний фільм також належить компанії MARVEL, але він про
пригоди людей-мутантів, під назвою: «Люди Ікс: Апокаліпсис».
Фільм розповідає про давно, улюблену фанатами, команду мутантів
з особливими здібностями, які в черговий раз рятують Землю від
знищення.

Наступний фільм відходить від
тематики супергероїв, але в ньому
все ж присутні елементи фантастики.
Фільм «Дім дивних дітей міс
Перегрін» вийшов на екрани зовсім
недавно. Ця картина крутиться
навколо головного героя,
шістнадцятирічного хлопця на ім'я
Джейкоб Портман, який живе у
звичайній родині в місті Флорида. В
дитинстві дідусь, якого вся рідня
вважала диваком, розповідав онукові
історії про острів, на якому жив в
дитинстві в компанії дивних дітей з
дивовижними здібностями. Хлопчик
виріс на дідусевих історіях, які
відрізнялися дивним реалізмом і
щиро вірив у розповіді старого. Йшли
роки, Джейк ріс, і з часом перестав
вірити в казки... Поки одного разу не
стався дивний випадок, що
перевернув світ з ніг на голову і
змусив знову повірити в неймовірну
правду, колись розказану старим
мисливцем за чудовиськам.
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І останній фільм про який хотілося б розповісти – сьома
частина легендарної франшизи про Зоряних Війн. А точніше
«Зоряні війни: Пробудження сили». Фільм розповідає про
зникнення Люка Скайуокера. У його відсутність, з праху Імперії
повстав Перший Орден, який має чітку ціль – знищити Люка,
останнього джедая. З підтримкою Республіки, генерал Лея
Органа очолила хоробрий Опір. Вона хоче розшукати свого
брата Люка. Лея відправила свого кращого пілота виконати
секретне завдання на Джакку, де давній союзник отримав
найважливіші дані, які повинні допомогти в пошуках Люка.
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